
 

  

 

   

 

  

 

  

   

  

 

 

 

 

Trans-Continental Logistics: “We 

wilden niet binnen de kortste keren 

tegen limieten aanlopen.” 
 

Bij Trans-Continental Logistics (TCL) beschikken ze over maar liefst 7 magazijnen in Antwerpen, in 

een straal van 400 meter van elkaar. De logistieke dienstverlener focust zich op logistieke flows die 

komen en gaan in containers. Ze bieden hun klanten een totaaloplossing, van expeditie tot 

logistiek, transport- en douaneformaliteiten, waarbij alle assets in eigen beheer zijn. Op deze 

manier kan TCL alle logistieke diensten die nodig zijn voor hun klanten sturen én tot een goed 

einde brengen. 

Met het zeer gevarieerde klantenbestand en de diverse logistieke diensten, was TCL op zoek naar 

een WMS systeem dat flexibel te configureren is, manuele acties terugdringt én mee evolueert met 

de ontwikkelingen op gebied van IT en de organisatie zelf. Die oplossing vonden ze bij Elevate-IT. 

  



  

 

Trans-Continental Logistics is een logistiek dienstverlener 

die zich niet richt op slechts één niche markt, maar een 

totaaloplossing biedt aan zowel producenten als 

expediteurs. Omdat ze werken voor elke sector en elke 

keten in die sector, zocht TCL logischerwijs een flexibel 

WMS dat deze processen moeiteloos kan ondersteunen. 

Het WMS van Elevate-IT bleek een schot in de roos.  

Tim Wouters, Director Operations bij TCL: “Als je op een 

niche markt zit, kun je gemakkelijk een of twee processen 

bepalen en daarmee werken. Maar dat is net onze kracht: 

we zijn flexibel. En dat willen we kunnen blijven realiseren 

in de toekomst.” 

De zoektocht naar een toekomstbestendig WMS 

Het vorige WMS pakket van TCL was na acht jaar 

verouderd, vertelt Bart Van Cotthem, Logistiek 

Coördinator bij TCL. “We liepen tegen limieten aan. Het 

deed nog wel wat het moest doen, maar we liepen daarin 

vast naar de toekomst toe.”  

“Om aan de klantvragen te voldoen, moesten we via 

allerlei omwegen waardoor we onze efficiëntie verloren,” 

voegt Tim toe. “Als je de processen niet automatisch kunt 

sturen, is er alleen maar ruimte voor vergissingen.” 

“We hadden een pakket nodig dat flexibel is en we wilden 

zeker weten dat we niet in de kortste keren tegen limieten 

aanlopen.” 

Een nieuw WMS biedt nieuwe mogelijkheden 

“Het WMS geeft de magazijnier nieuwe mogelijkheden. 

Een magazijnier moet zelf bij het plaatsen en lossen 

kunnen besluiten of dat in het standaard magazijn of 

standaard klaarzetlocatie gebeurt, of op een andere 

locatie of zelfs in een ander magazijn. Dat kan hij nu 

perfect zelf regelen,” vertelt Bart. 

Ook Tim beaamt dat hoofdmagazijniers extra 

functionaliteiten en mogelijkheden hebben. “Daar waar 

ze vroeger altijd op kantoor moesten passeren, kunnen 

ze nu zelf zaken regelen op hun mobiele device. 

Daardoor hebben de medewerkers op kantoor weer tijd 

vrij voor andere nuttige zaken.” 

Manuele acties omlaag, effectiviteit omhoog 

“Al onze afdelingen krijgen nu dezelfde realtime data. De 

hoofdmagazijniers hebben bijvoorbeeld altijd de exacte 

situatie inzichtelijk in hun scanner,” aldus Tim. “Vertraging 

en menselijke fouten worden daarmee gereduceerd.” 

 

Verbeterde kwaliteit 

Ook de kwaliteit van de data die verwerkt wordt door de 

scanners via het App Platform is beter volgens Tim. “De 

processen op de scanners zijn zeer flexibel te definiëren 

en bieden de mogelijkheid om controles in te bouwen. 

Bovendien kunnen we met de scanners foto’s maken. Dat 

is allemaal geïntegreerd in het process.” 

“Een systeem om efficiënter te plannen en beter te 

monitoren, zodat we snel kunnen reageren en bijsturen.” 

Snelheid en gebruiksvriendelijkheid zorgt voor efficiëntie 

“Zowel de medewerkers op kantoor als in de magazijnen 

zijn positief over het WMS en de scanschermen,” vertelt 

Bart. “De scanschermen zijn heel duidelijk en 

configureerbaar. Er is weinig informatie nodig om een 

order te kunnen afhandelen, omdat er al heel veel 

informatie automatisch ingevuld is. Eerst lossen en dan 

op locatie leggen kan je in twee stappen doen, maar is 

ook mogelijk in één keer. Dan hoeft niet alles twee keer 

gescand te worden en dat is een voordeel.” 

Een WMS dat smaakt naar meer 

De continuïteit, de mogelijkheden en de oplossing in zijn 

geheel geven vertrouwen om ermee verder te gaan 

volgens Tim. “We weten dat er nog veel meer 

mogelijkheden zijn om het WMS uit te breiden. Dat geeft 

ons garanties, los van onze huidige activiteiten en 

doelgroepen die in de toekomst kunnen evolueren. Ook 

geeft het de mogelijkheid om een nog beter inzicht in  al 

onze logistieke operaties te krijgen. We zullen nog meer 

transparantie bekomen over extra geleverde prestaties en 

diensten, net zoals gebruikte materialen, enzovoort.” 

Succesvol bij TCL en kansrijk voor u: 

• Optimaliseer uw processen. Bekijk wat anders kan én 

efficiënter met behulp van het WMS. 

• Blijf in de scope en laat je niet verleiden tijdens de 

implementatie. Je ziet wat in de toekomst mogelijk is, 

maar je moet niet alles in één keer willen aanpakken. 

• Creëer zelfredzaamheid door zo veel mogelijk te 

weten en te documenteren. Pas als het niet anders 

kan, beroep doen op de specialisten van Elevate-IT. 

Over TCL  

TCL biedt het complete scala aan logistieke diensten. Ze 

helpen hun klanten met alle aspecten van warehousing 

en supply chain management. Als familiebedrijf staan ze 

garant voor snelle beslissingen en een toegewijd team 

dat net dát extra stapje doet voor zijn klanten.  


